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الشيشان.. 
جوهرة القوقاز

تط�وي صفحة احلرب
وتفت�ح قلبه�ا للحياة

»األنب�اء« أول صحيف�ة عربي�ة
تزي�ح الغم�وض ع�ن حاض�ر
وواقع أرض الث�ورات والثروات
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كلما ذكرت الشيشان يهفو القلب لرؤية حاضرة املسلمني 
في اوروبا الش�رقية.. كم اعتصرت قلوب العرب واملسلمني 
وهي ترى مقاصل الشيوعية تبيد كل من يقول »ال إله إال اهلل.. 
محمد رسول اهلل« فال صوت ألذان وال جرس لكنيسة، وكم 
يتذكر املسلمون الشيشان تلك الليلة من شتاء عام 1944 
عندما عبأ ستالني الزعيم الش�يوعي الذي ينحدر من يهود 
جورجيا شعب الشيش�ان جميعا في القطار وألقى بهم في 
بحر قزوين لشكوكه في خيانتهم لالحتاد السوفييتي وتعاونهم 

مع األملان.
يتذكر املسلمون هنا تلك احلادثة وغيرها بألم شديد لكنهم 
اليوم يفتحون صفحة جديدة من التاريخ مع روسيا وريثة املجد 
السوفييتي التي حاولت غسل ذلك التاريخ الدموي األسود 
جتاه املسلمني الشيشان وأهل القوقاز، وبالفعل جنح الروس 
بقيادة بوتني ومن بعده مدڤيديڤ في جتاوز ذلك التاريخ عبر 

حرية دينية وتسامح غير مسبوق.
في هذه السلسلة الوثائقية التي تنفرد بنشرها »األنباء« من 
بالد الشيشان نستعرض تاريخ تلك البالد وحاضرها والتغيرات 
التي طرأت عليها وأسباب حروبها والى أين يريد ان يصل شعبها 

املفعم باحليوية والشباب واملتطلع ملستقبل باهر.
قررت ان أبدأ رحلتي في الشيشان بأهل العلم واالعتدال 
ومن ميلكون احلقيقة وال ينحازون الى طرف دون آخر. بحثت 
عن رجل متخصص في التاريخ الشيشاني وعن غيره من أهل 
الشيشان طلبا للحقيقة والتاريخ واستقراء لواقع بلد فرضت عليه 
كل النظريات ومت استغالله كحقل جتارب ولم يستمع احد 
قط ألهله، ماذا يريدون من هذا العالم وما تطلعاتهم ملستقبل 
يريدونه لبلدهم وأوالدهم؟ وأوال واخيرا هل يريدون االستقالل 
عن روسيا أم يريدون حياتهم كما هي اآلن باعتبارها النموذج 
األمثل حلياة يعيشون فيها حكما ذاتيا بقيادة شاب من بلدهم 
وفي كنف دولة عظمى تكّفر عن أخطاء املاضي وتغتسل من 
ذنوب الشيوعية املقيتة ومتنحهم كل ما يتطلعون اليه من 
حرية دينية وانسانية ومادية وقبل ذلك األمن فرمبا يفتقدونه 

اذا فكروا في االستقالل ليكونوا مطمعا لدول جوارهم.

العاصمة الشيشانية غروزني
أسامة أبوالسعود

رئيس مجلس علماء الشيشان تعلم في مركز الوسطية الكويتي أن الدين اإلسالمي يجمّع وال يفرّق

تقوم بالتدريس بمفردها في أول معهد لتحفيظ القرآن للفتيات في الشيشان

خوجا قديروف: باب العفو مفتوح للمخدوعين من الفئة الضالة 
والحكومة تعمل على توظيف الشباب لقطع الطريق على األفكار الهدّامة

»مدينة« الشيشانية خريجة كلية البترول .. نذرت نفسها لتحفيظ 
القرآن ل� 118 فتاة وتعليمهن المنهج اإلسالمي واللغة العربية

العربية ويحفظون القرآن.
وطلبت مدينة التي تفتخر 
بأنها متتلك نسخة قدمية من 
القران الك���رمي يعود تاريخها 
الى 1309 هجرية مساعدة أهل 
اخلير من الكويتيني »وانا اعرف 
انه���م وهلل احلمد أهل خير ان 
يساعدونا في بناء معهد ديني 
للفتيات وهذه أمنية لوجه اهلل 
تعالى فأنا عملي هلل وليس ألي 
منفعة خاصة لقول الرس���ول 
ژ »امنا األعمال بالنيات وامنا 
لكل امرئ ما نوى« وانا كرست 
حياتي لهذا العمل اخليري الذي 
اشعر فيه بقمة السعادة ان اخدم 

بلدي وديني.
واكدت انه مع توسعة املبنى 
س���يكون هناك تدفق اكبر من 
الفتي���ات وس���يكون بإمكاننا 
افتتاح فصول مختلفة لتعليم 
الفتي���ات ألن املعهد ليس فقط 
العربية  للدين وامن���ا للغ���ة 

والثقافة والتاريخ.
كما متنت ان يكون لها تواصل 
مع اخواتنا املسلمات في العالم 
االسالمي الناشطات على الساحة 
الدينية كما تريد دراسة الشريعة 
في أي جامعة من اجلامعات في 
الدول  االسالمية خاصة الكويت 
التي تتميز مبنهجها الوسطي 
وأعود وأكمل ما بدأت من هذا 
العمل اخليري لعل اهلل ينفع 

بنا اخواننا املسلمني.

أمامه ليصبح مكانا يستوعب 
كل ه���ؤالء الفتيات خاصة في 
البرودة  الش���تاء حيث  فصل 

القارسة.
وعما اذا كان هناك أي متويل 
ملعهدها من الدولة قالت مدينة 
»انا ادرس وح���دي وال يوجد 
متويل من الدولة، الدولة منحتني 
رخصة فقط، ونح���ن في بلد 
علماني، الدين منفصل فيه عن 
السلطة وليس هناك دفع أموال 
لتلك املعاهد الدينية، وليس لدي 
اموال ألدفعها للمدرسات الالتي 
درس���ن في اخلارج ويعرفون 

أي مقابل، وهي ليست غنية او 
سيدة اعمال ولكن ربنا يسترها 
معها ومع اسرتها حيث تقوم 
التي  ببعض األعمال احلرفية 
تبيعها وتنفق منها على هؤالء 

الفتيات.
وأمني���ة مدين���ة ان تعيد 
الذي  الديني  تأسيس معهدها 
احترق قبل سنة بسبب اشتعال 
الغاز ولم يبق منه اال صفحة 
من القرآن الك���رمي وهي بداية 
سورة »املؤمنون« كما انها تريد 
توسعة البيت الذي تدرس فيه 
واملكون من 3 غرف فقط وساحة 

ومدينة هي املدرسة الوحيدة 
في املعهد وتق���وم بالتدريس 
مبفرده���ا ل� 118 بنتا مؤكدة ان 
»هذه املدرس���ة ليس لها مثيل 
في الشيشان كلها وانا اقوم على 
تدريسهم دون أي مقابل واطلب 
املقابل م���ن اهلل، فأنا خريجة 
كلية البترول ومعهد املمرضات 
وكنت اعمل باحلكومة وتركت 
العمل وتفرغت لهذا العمل هلل 

دون أي مقابل.
وحتى كتب التدريس تقوم 
مدينة بشرائها من مالها اخلاص، 
وتوزيعها على الطالبات دون 

23 طفال، ب���دأت ادرس لهؤالء 
األوالد واجمع أوالد اجليران في 
منزلنا في قرية شيري يورت 
وهي بعي���دة عن العاصمة 35 

كم الى اجلنوب«.
وتابع���ت قائل���ة »يدرس 
باملعهد حاليا 118 طفلة من سن 
6 سنوات الى 25 سنة، يدرسون 
منهجا كام���ال للتعليم الديني 
منه مادة أسس اإلسالم واللغة 
العربية وحفظ القرآن وتاريخ 
الشيش���ان والثقافة والتقاليد 
واآلداب الشيش���انية واصول 

الدين«.

البداية كانت من احلرب حيث 
هجر العديد من الشيش���انيني 
اقتربت  بيوتهم وقراهم فكلما 
احلرب من قرية كان على أهلها 
هجرتها الى قرية اخرى واستمر 
احلال على تلك الصورة الى ان 
اذن اهلل بالهدوء ليرجع كل الى 
داره بعد ان مات من مات وأصيب 
من أصيب واليزال يعالج الى 

يومنا هذا.
بنت اس���مها مدينة، نذرت 
نفسها خلدمة وطنها ودينها ولم 
تتزوج الى اآلن، تعيش في قرية 
ش���يري يورت واسمها مدينة 
يوسبوا مواليد 1978 خريجة 
كلية البترول تخصص اقتصاد 
وادارة اعمال بترولية وغازية 
اضافة الى حصولها على معهد 
التمريض تخصص صيدلة عام 

ملداواة جرحى احلرب.
ومدين���ة ه���ي اول فت���اة 
شيش���انية تفتح معهدا دينيا 
مجانيا للبنات في الشيش���ان 
أسس���ته عام 1999 وس���جلته 
رس���ميا ومنذ ذلك احلني والى 
اآلن تقوم بالتدريس مجانا ل� 118 

فتاة دون راتب لوجه اهلل.
وحتك���ي مدين���ة حكايتها 
بالق���ول »حني ب���دأت احلرب 
الشيش���انية الثانية عام 1999 
اس���تضافت عائلت���ي 11 عائلة 
مهاجرة من احلرب من مناطق 
مختلفة كان من بني تلك العائالت 

يجلس ش����يخ كبير في قريته الصغيرة التي ولد فيها مع ش����قيقه 
الرئيس الشيشاني السابق احمد قديروف وابن شقيقه الرئيس احلالي 
رمضان قديروف، معلما ومربيا ألجيال عديدة من أهل الشيشان، ويقف 
الرجل مرتديا زي بالده الديني التقليدي وبعمامة يشتهر بها أهل املنطقة 

عند أعلى مرتبة دينية في الشيشان فهو رئيس مجلس علمائها.
الرجل الذي استقبلنا في قريته خوسي يورت »يورت معناها قرية 
باللغة الشيش����انية« كان كثير احلفاوة بأهل جاؤوه من الكويت التي 
زارها مرتني وش����ارك في مؤمتري اإلعجاز العلمي في القرآن والس����نة 
النبوية والوس����طية منهج حياة وتعلم من مركز الوسطية كيف تكون 
الوس����طية، وان اإلس����الم دين تعايش ال دين حرب ودمار وانه يتسع 
جلميع املس����لمني باختالف افكارهم ورؤاهم وهو دين يجمع وال يفرق، 
وقام بتوزيع كتب عن الفكر الوسطي اصطحبها من الكويت بني تالميذه 

وعدد من ابناء الشيشان من أهل العلم.
يعرف الرجل وهو خوجا احمد قديروف بأنه حكيم وعالم ديني كبير 
رفضت اسرته منذ زمن االنصياع للحكم الشيوعي فكره امللحد واستمرت 
االسرة في حتفيظ القرآن ألبنائها ومن يرغب في املنطقة وهي مهمة دفع 

ثمنها كل من جترأ ووقف بوجه طواغيت الشيوعية.
خالل اللقاء مع »األنباء« اكد خوجا احمد ان الشيش����ان وقع ضحية 
مؤامرة من اطراف متع����ددة دفعت فيها بالده ثمنا باهظا وكانت كبش 
فداء ومحاولة لتهميش دور املس����لمني وتشويه دورهم فعمدوا للحرب 
وجعلوها لعبة لم يفطن لها البعض وفطن لها آخرون ارادوا التمصلح 
واالس����تفادة وركبوا املوجة مشددا على ان تلك األحداث جاءت لتأخير 

دور الشيشان واملسلمني في روسيا عن الساحة.
وقال خوجا احمد »عندما زرت الكويت وجدت أنكم تعرفون وضعنا 

بشكل جيد، ولكن لألسف حينما عرفنا وضعنا بشكل واضح ضاع منا 
الكثير من األرواح واألموال وعاشت بالدنا حروبا مدمرة.

واضاف قائال »لك����ن وهلل احلمد فقد فهم الرئي����س احمد قديروف 
هذه احلقيقة وعمل إلنقاذ البلد، واآلن ابنه الرئيس رمضان يكمل ذلك 

البناء واإلعمار«.
وطالب د.عادل الفالح بضرورة ان يكون للشيش����ان العمق الكبير 
مع الدول االس����المية وان يعرف اجلميع في روسيا ان للشيشان ذلك 
العمق واذا تأثر الشيش����ان في شيء، فستضرر روسيا مبواقف الدول 
االسالمية � كما حصل مع الدمنارك إبان أزمة الرسوم املسيئة للرسول 

الكرمي ژ.
ودعا الفالح الى توحيد كلمة املسلمني في الشيشان وسائر اجلمهوريات 
الروسية، مؤكدا ان كلمة صاحب السمو االمير الى مؤمتر روسيا والعالم 
االسالمي تضمنت تلك املفاهيم، التعايش وان يكون املسلمون في روسيا 

أداة تواصل بني روسيا والعالم اإلسالمي.

تقدير لسمو األمير

من جهته توجه عم الرئيس الشيشاني خوجا احمد قديروف باسم 
مسلمي روسيا بالشكر لصاحب السمو األمير على ما تضمنته كلمته في 
املؤمتر من معان وهي دليل قاطع على ان س����موه يعرف أحوال اخوانه 

مسلمي روسيا ومهتم بأمورهم.
وتابع قائال »ومن ناحية االنفتاح داخل املجتمع الروسي، فروسيا ال 
تعطينا حقوقنا فقط بل تس����اعدنا عليها، فبوتني جاء بنفسه قبل يوم 
واحد من افتتاح املس����جد الكبير واملجمع االسالمي في غروزني ليتفقد 
كل شيء على الطبيعة ويسأل اذا كان أهل الشيشان يريدون أي شيء، 

وقال بوتني خالل تلك الزيارة: ان ش����عبا أجنب احمد قديروف يستحق 
االحترام«.

باب العفو

توجهت بالسؤال للعم خوجا احمد عن اولئك الفتية الذين اليزالون 
خلف اجلبال ويعتقدون في اجلهاد ويحملون السالح وكم عددهم اآلن، 
وهل اغلق باب العفو جتاههم خاصة ان معظمهم كان في س����ن 12 الى 
16 س����نة؟ فأجابني قائال »في البداية اؤك����د ان باب العفو من احلكومة 
الشيش����انية والفيدرالي����ة مفتوح ملن خدع من الفئ����ة الضالة، ونحن 
رجال الدين ش����كلنا جلنة من رجال الدين ومسؤولي الدولة والعقالء 
من املثقفني من الشعب الشيشاني وطفنا القرى واملدن الكبيرة وعقدنا 
ندوات ولقاءات مع اآلباء واألمهات والشباب نحذرهم من اجنرار ابنائهم 

وراء تلك الفئات الضالة«.
واردف قائال »فرجال الدين يتحدثون عن موقف الش����رع من القتل 
والتدمير وان املخربني ليسوا فقط مخالفني لقانون البلد وامنا للقانون 
اإلس����المي واالنساني، فمن ينتحر ويقتل املسلمني هل يتساوى مع من 

يبني ويعمر االرض؟!
وتابع »وعمر هؤالء الشباب بني 15 و17 سنة ورمبا اقل وهي مرحلة 
انتقالية ينخدعون فيها بس����هولة ويعتقدون انهم يستطيعون تغيير 
العالم، واحلكومة تبذل قصارى جهدها لتشغيل الشباب وإنهاء البطالة 

لقطع الطريق على تلك األفكار الهدامة«.
واكد في ختام حديثه ان الشيشان اليوم تعيش أجواء احلرية الدينية 
والدميوقراطية، فاملس����اجد أصبحت في كل مكان والناس يعبدون اهلل 

آناء الليل واطراف النهار في جو لم تعشه الشيشان منذ قرون.

الشيش�ان وقع ضحية مؤامرة من أطراف متعددة دفعت فيها البالد ثمنًا باهظًا وهناك محاولة لتهميش دور المس�لمين 

ش�ّكلنا لجنة من رجال الدين والعقالء وطفنا الق�رى والمدن نحّذر اآلباء واألمهات من انج�رار أبنائهم وراء الفئات الضالة

قديروف مع أبنائه ود.عادل الفالح وعدد من احلضور رئيس علماء الشيشان خوجا أحمد قديروف

تش�تري الكتب واألدوات الدراس�ية على نفقتها وتفتخر بأنها تمتلك مصحفًا يع�ود لعام 1309 هجرية

أقدم نسخة مصحف في الشيشان تعود لعام 1309 هجرية مدينة نذرت نفسها خلدمة دينها ووطنها


